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WoCom werkt aan gebiedsvisies 
per kern
WoCom wil van elk dorp, elke wijk en iedere buurt 

weten wat er speelt, wat de sterke en zwakke kanten 

zijn. En vooral: hoe we de gebieden krachtiger 

kunnen maken. Daarom werken we samen aan 

gebiedsvisies. Dit doen we samen met onze partners: 

de gemeente, de dorps- of wijkraden, bewoners, de 

vertegenwoordiging van onze huurders en waar mogelijk 

bijvoorbeeld ook de dorpsondersteuner, de wijkagent 

en andere personen die voor het gebied belangrijk zijn. 

Budel-Schoot bijt met zijn 1800 inwoners het spits af. 

In Budel-Schoot bezit woCom 248 woningen, bijna 

een derde van alle woningen in het dorp. Op 8 

maart organiseerden we een eerste bijeenkomst om 

bewoners te informeren. En natuurlijk om ze uit 

te nodigen mee te doen in de werkgroep die de 

gebiedsvisie handen en voeten gaat geven. De avond 

was erg goed bezocht en bewoners reageerden 

enthousiast. “Een goed begin dat veel belooft voor het 

vervolg”, concludeert Ben Brugman die, net als Fredy 

Raemaekers, actief is in Bewonersraad de Pan die de 

huurders van woCom in de regio’s Asten, Cranendonck, 

Heeze-Leende en Someren vertegenwoordigt. Beiden 

nemen deel aan de werkgroep. “De werkgroep, waaraan 

ook de gemeente en enkele bewoners meedoen, 

is inmiddels al voortvarend aan de slag”, vertelt 

projectleider Wonen Marion Vereijken. “Nog vóór de 

zomervakantie willen de deelnemers de gebiedsvisie 

op papier hebben en aan alle partners voorleggen.”

Ieder zijn eigen deskundigheid

“We kijken wat er goed en niet goed gaat en wat 

de woonwensen in het gebied zijn”, vervolgt Ankie 

Verspeek, regisseur van het gebiedsgericht werken 

binnen woCom. “Alle partners brengen hun eigen 

deskundigheid in. Bewoners bijvoorbeeld zijn de beste 

ervaringsdeskundigen als het om de woning en de 

woonomgeving gaat. Zij weten als geen ander wat er 

speelt in hun dorp, wijk of buurt.” Ben is blij met deze 

gebiedsvisie. “Vooral door de gezamenlijke aanpak en 

de integrale kijk op de kern. Als bewoners en huurders 

praten, denken en doen we volop mee. Ik ben ervan

(lees verder op pagina 2)

Het broedseizoen is weer in volle gang
Wist u dat het kappen of snoeien van bomen of struiken tijdens het broedseizoen verboden is als 

daarin een vogel aan het broeden is? Kijk op www.vogelbescherming.nl voor meer informatie. 

Wat gaat goed? Wat kan beter?
De bewoners van Budel-Schoot praten mee over hun gebiedsvisie.
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Visitatie 2018:  
maatschappelijke meerwaarde 
Woningcorporaties zijn verplicht om zich eens in de 4 jaar te laten visiteren. Een visitatie is een inspectie door 

een onafhankelijke commissie. Die commissie beoordeelt onze maatschappelijke rol en onze prestaties op het 

gebied van wonen in de afgelopen 4 jaar. De prestaties worden vergeleken met onze plannen en ambities voor 

die periode: hebben we gedaan wat we van plan waren? En hebben we dat op een goede manier gedaan? 

In de praktijk

WoCom neemt deel aan een proefproject om de visitatie meer maatschappelijke meerwaarde op te laten 

leveren. Om beter een oordeel over woCom in de praktijk en als partij in het netwerk te vormen, woonden 

leden van de visitatiecommissie verschillende overleggen van woCom bij. In de volgende Bij Buurten leest 

u meer over deze proef en de resultaten.  

overtuigd dat we straks een goede gebiedsvisie op 

tafel hebben liggen waar we mee verder kunnen.”

Aandacht voor verschillende aspecten

Doordat verschillende partners samenwerken, komen 

verschillende kanten van het wonen in Budel-Schoot 

nauwkeuriger in beeld. In de gebiedsvisie krijgen al 

die verschillende aspecten de aandacht. “Het gaat niet 

alleen om de omgeving, zoals de stenen, het groen 

en het verkeer”, legt Ankie uit. “Ook de leefbaarheid 

en de sociale kant van wonen komen aan bod. De 

technische staat van de woningen - huur en koop 

- en andere gebouwen nemen we meteen mee en 

we willen alles weten over de voorzieningen zoals 

scholen, winkels en het verenigingsleven. Samen zien 

we beter wat de kern nodig heeft. En natuurlijk ook 

wat binnen de grenzen van het haalbare valt.”

Maatwerk met een eigen inkleuring

Elke gebiedsvisie krijgt een eigen inkleuring, want 

geen enkel gebied is hetzelfde. Marion: “We gaan uit 

van maatwerk. Waarom een speeltuintje aanleggen 

als in een buurt nauwelijks kleintjes zijn te vinden? 

En hoe komt het eigenlijk dat ouderen nauwelijks 

reageren op de seniorenwoningen die vrijkomen in 

Budel-Schoot? Wat kunnen we daaraan doen?” 

 

In april beginnen gemeente, woCom, Bewonersraad 

de Pan en Dorpsbelangen in Lierop aan een 

gebiedsvisie. Als derde in de rij staat eind van het jaar 

Beek en Donk op de planning. 

(vervolg van pagina 1)

Wim 
Verlijsdonk  
verdient een 
bloemetje
Tekst en foto: Jan Peeters

In en om het Wethouder van Deutekomplein 

in Helmond staat Wim Verlijsdonk bekend 

als iemand die altijd klaarstaat voor de 

bewoners. Hij zet zich er samen met andere 

vrijwilligers voor in dat de koffiekamer en 

andere gemeenschappelijke ruimtes netjes en 

opgeruimd blijven. Bewoners kunnen altijd voor 

hulp bij Wim aankloppen en het woord ‘nee’ 

lijkt hij niet te kennen. Jan Peeters nomineerde 

Wim daarom voor het bloemetje van woCom. 

Antoon Hoefnagels, ook een vrijwilliger, 

mocht de bloemen aan Wim overhandigen. 

Wim is erg blij met deze blijk van waardering!

Wie verdient er volgens u een 
bloemetje?
Kent u ook iemand die wel een mooie bos 

bloemen verdient vanwege zijn of haar inzet 

voor anderen? Geef dit dan aan ons door via 

communicatie@wocom.nl

Oproep aan 
bewoners Lierop 
Wat gaat er goed in Lierop, wat gaat er niet 

goed en wat is er nodig? Denk, praat en 

doe mee met de gebiedsvisie voor Lierop. 

Meld u aan en bel of mail Ankie Verspeek:  

a.verspeek@wocom.nl / (0403) 49 76 66.

Vlnr: Ben Brugman, Ankie Verspeek, Marion Vereijken, Fredy Raemaekers.

Hein Albeda van Visitatiebureau Raeflex in overleg met medewerkers Incasso.
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Huurders voor huurders

Eveliene ‘verjongt’ de bewonersraad
Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder van woCom, zoekt graag de verbinding. Met samenwerkingspartners, met collega-corporaties, maar vooral met huurders. 

Aan de ‘keukentafel’ maakt ze een praatje, stelt ze vragen, bespreekt ze kwesties en geeft ze antwoorden.

Wat me meteen opvalt als ik de Voorbeemd binnen 

kom rijden, zijn de gekleurde deuren. In deze kleurrijke 

wijk van Beek en Donk ga ik op bezoek bij Eveliene 

Sunnen. In de gang zie ik meteen al dat ze iets heeft 

met uitspraken. Mijn oog valt op een tegeltje van 

Toon Hermans, ‘Vriend’. Eenmaal binnen zie ik ‘family 

rules’, ‘love’ en vlinders met mooie spreuken. Eveliene 

is een echt mensen-mens. Zoekt altijd de verbinding. 

En neemt geen blad voor de mond. Als ik vraag of 

ze fi jn woont, geeft ze aan dat ze trots is op de grote 

bereidheid van de bewoners om iets te doen voor de 

wijk. Ondanks (of misschien wel door)dat Voorbeemd 

een wijk is met vele culturen. Eveliene geeft aan dat 

ze wel de indruk heeft dat veel Laarbekenaren denken 

dat ze door Wooniezie, ons woningverdeelsysteem, 

moeilijk aan een woning kunnen komen in hun eigen 

gemeente. Op verzoek van de bewonersraad zijn 

we daarom de cijfers van Wooniezie verder aan het 

analyseren om te onderzoeken of dat beeld klopt. We 

kijken daarbij ook hoeveel mensen uit de gemeente 

reageren op woningen in de eigen gemeente 

en hoeveel er reageren op woningen buiten de 

gemeente. Want Wooniezie biedt niet alleen kansen 

voor woningzoekenden in de eigen gemeente, maar 

ook buiten de gemeente. Bijvoorbeeld als je als 

Laarbeekse starter met je Helmondse vriendin in ‘de 

stad’ wilt gaan wonen.

Bewonersraad Laarbeek

Terwijl ik met Eveliene praat, moet ik ineens aan het 

tegeltje van Toon Hermans denken, met de tekst: 

‘je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het 

erop aan komt voor je bidt of voor je vecht’. Dit is 

namelijk niet de eerste keer dat ze zich hard maakt 

voor anderen. Eveliene is niet alleen vrijwilliger 

bij Stichting Zonnebloem en Kindervakantiewerk, 

maar ook bij Bewonersraad Laarbeek. Met 3 andere 

enthousiaste huurders zet ze zich in voor het belang 

van alle huurders in Laarbeek. Zij horen graag van 

huurders wat goed gaat en wat beter kan in de 

dienstverlening van woCom, en ze hopen dat u 

signalen over bijvoorbeeld leefbaarheid deelt. Dat 

kunnen ze dan met mij en mijn collega's bespreken. 

Als u iemand van de bewonersraad aanspreekt, weet 

dan dat u een collega-huurder spreekt met misschien 

dezelfde vragen en zorgen. Eveliene en Sabine Smits 

zijn de aanspreekpunten in Beek en Donk en Jan 

Brans en Henk Coppens in Lieshout. Alleen in Aarle-

Rixtel missen ze nog enthousiaste huurders die daar 

‘de oren en ogen’ willen zijn en zich aansluiten bij de 

bewonersraad. Zodat ook het belang van de Aarle-

Rixtelnaar in de gesprekken met woCom goed naar 

voren komt.  

Achterbanraadpleging op 25 april 

Wilt u weten wat Eveliene en uw bewonersraad 

afgelopen jaar voor de Laarbeekse huurders gedaan 

hebben en wat ze in 2018 gaan doen? Interesse om 

een of misschien wel meerdere keren aan te sluiten 

bij een overleg van de bewonersraad? Kom dan op 

25 april om 20.00 uur naar hun achterbanraadpleging 

in Ontmoetingscentrum Beek en Donk. Eveliene, en 

de rest van de bewonersraad, nodigen hiervoor alle 

Laarbeekse huurders uit. 

 Op de koffi e bij ...

Kan onze website beter?
WoCom hecht veel waarde aan haar dienstverlening. 

Op kantoor, aan de telefoon, maar ook via onze 

website willen we u optimaal informeren. 24 uur 

per dag, zeven dagen in de week. We willen onze 

‘digitale dienstverlening’ verbeteren en horen graag 

waar u behoefte aan heeft.

 

Heeft u ideeën, tips of klachten?

Wat kan beter? Wat voor functionaliteiten mist u 

in de huidige website? Bel met (0493) 49 76 66  of 

mail naar communicatie@wocom.nl. 

Buurtbeheerders
Behalve de Binnenstad van Helmond, Helmond-Noord, 

-Oost, -West, Rijpelberg en Brouwhuis, krijgen ook 

Mierlo-Hout en Stiphout een buurtbeheerder. 

De buurtbeheerders zetten zich actief in voor het 

verbeteren van de leefbaarheid in de wijken, gevraagd 

en ongevraagd. Van kleine reparaties tot ondersteuning 

bij sociale initiatieven of juist ‘asociale’ akkefi etjes. 

Ze stimuleren wijkbewoners om zelf een bijdrage te 

leveren aan de leefbaarheid. Zo houden ze samen met 

bewoners en partners de wijken schoon, heel en veilig.
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Bewonersraad de Pan
Van dakpan tot actieplan 

Bewonersraad de Pan heeft een nieuwe slogan: 

‘Van dakpan tot actieplan’. De nieuwe slogan ziet u 

voortaan op verschillende plaatsen terugkomen, 

bijvoorbeeld op de bouwborden bij projecten van 

woCom. 

De activiteiten van De Pan zijn heel divers. Samen 

met de directie van woCom geven we vorm aan 

het beleidsplan van woCom, we screenen de 

jaarbegroting van woCom en zetten ons ervoor 

in om de jaarlijkse huuraanpassing zo laag 

mogelijk te houden. De gemeenten, woCom en 

de bewonersraden in de betreff ende gemeente(n) 

maken daarnaast afspraken over wonen, 

leefbaarheid, veiligheid, zorg, duurzaamheid, 

betaalbaarheid en bouwplannen. 

Deze prestatieafspraken per gemeente vindt u op 

onze website. En we kijken samen met woCom naar 

huurdersbelangen en de voor u zo gunstig mogelijke 

oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van 

energiebesparing.

Afgelopen jaar zijn we samen met woCom gestart 

om in diverse werkgroepen te gaan werken. Dit om 

de werkdruk binnen de Bewonersraad zo gunstig 

mogelijk te verdelen en om onze lijntjes met woCom 

zo kort mogelijk te houden. Voor een zo goed 

mogelijk resultaat. Er zijn onder andere werkgroepen 

die zich bezighouden met prestatieafspraken 

met de gemeenten, met energie en met 

bewonersparticipatie.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor 

onze nieuwsbrief via onze website.

 www.bewonersraad-depan.nl

Nieuws van alle huurdersorganisaties
In het werkgebied van woCom behartigen drie huurdersorganisaties de belangen van onze huurders. Wij werken graag en nauw met hen samen en ook onderling onderhouden zij 

contact met elkaar. Woonbond-consulent Wouter Bollen (de opvolger van Henk Tegels) ondersteunt de huurdersorganisaties in hun werk. Graag delen de huurdersorganisaties hun 

actuele nieuws met u in Bij Buurten.

Bewonersraad Laarbeek
Het belang van het controleren van de WOZ-beschikking

Begin maart hebben wij het aanslagbiljet van 

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) 

ontvangen. Deze voert vanaf 1 januari 2018 de 

belastingen uit voor onze gemeente. Op dit 

aanslagbiljet staat ook de WOZ-beschikking van 2018 

van uw huurwoning. De WOZ-waarde telt mee in 

het puntenstelsel waarmee de maximaal toegestane 

huurprijs van sociale huurwoningen wordt berekend.

Wist u dat u kunt controleren of deze waarde klopt? 

Omdat wij de belangen van huurders behartigen, 

leggen we graag uit hoe u dat doet. Als de WOZ-waarde 

te hoog wordt vastgesteld, kan dat leiden tot een te 

hoge maximaal toegestane huurprijs. Het is verstandig 

om bezwaar te maken als u de WOZ-waarde te hoog 

vindt én als u bijna de maximaal toegestane huurprijs 

betaalt.

Op www.woonbond.nl vindt u via de ‘vraagbaak’ of het 

thema ‘WOZ-waarde en huurprijs’ uitgebreide informatie 

over het controleren van uw WOZ- beschikking. U 

vindt op deze website ook een gratis modelbrief. 

Die kunt u gebruiken om bezwaar te maken tegen de 

WOZ-beschikking. Kijk goed naar de datum waarop 

uw gemeente de beschikking heeft verzonden. Binnen 

6 weken na deze datum moet uw bezwaar door de 

gemeente zijn ontvangen, samen met het standaard 

bezwaarformulier van uw gemeente. 

Heeft u langer tijd nodig? Stuur dan binnen 6 weken 

het standaard bezwaarformulier terug dat u bij uw 

beschikking heeft ontvangen. Daarmee laat u weten 

dat u bezwaar maakt. De redenen van uw bezwaar mag 

u dan later nog nasturen.

Achterbanvergadering 25 april

Tot slot wil Bewonersraad Laarbeek u vragen de 

jaarlijkse achterbanvergadering op woensdag 25 

april alvast in uw agenda te schrijven. Deze start om 

20.00 uur in Ontmoetingscentrum Beek en Donk 

(Otterweg 29). U bent van harte welkom.

 www.bewonersraadlaarbeek.nl

Zo controleert u zelf uw 
WOZ-beschikking 
Stap 1:                  

Controleer of de beschikking over uw woning gaat. 

Maak bezwaar als dit niet zo is en vraag de beschikking 

op over uw eigen woning.

Stap 2:                  

Controleer de feiten over uw woning (grootte, 

bijgebouwen, bouwjaar, aantal kamers en kadastrale 

grenzen). Als (een deel van) deze informatie niet klopt, is 

dit een goede reden om bezwaar te maken.

Stap 3:                  

Controleer de referentiepanden (woningen waarmee 

de gemeente uw woning vergelijkt). Kunt u aantonen 

dat uw woning niet vergelijkbaar is met de genoemde 

referentiepanden? Dan kunt u een bezwaar indienen.

Stap 4:                  

Heeft u te maken met achterstallig onderhoud of 

overlast door bijvoorbeeld horeca, verkeer, bedrijven 

of een afvalstortplaats, en is daar geen rekening mee 

gehouden in de beschikking? Ook dit is een reden voor 

bezwaar.

de Pan

Someren 

Asten

Cranendonck

Heeze-Leende Uitnodiging 
jaarvergadering 
Bewonersraad 
de Pan
De jaarvergadering van Bewonersraad de Pan 

is dit jaar op woensdag 16 mei om 19.30 uur in 

Gemeenschapshuis De Weijers (Ter Hofstadlaan 77 in 

Someren, ingang Avennelaan)

Op de agenda staat onder meer:

• Terugblik 2017

• Blik op 2018

• Aftreden 2 bestuursleden (beiden herkiesbaar)

• Aantreden 2 nieuwe bestuursleden

• Uitleg over het energiebeleid van woCom door 

Niels Arts, projectleider woCom

U komt toch ook? 

Meld u aan via www.bewonersraad-depan.nl/contact

Hier kunt u ook vooraf uw vragen doorgeven, zodat de 

bewonersraad tijdens de vergadering een zo passend 

mogelijk antwoord kan geven. 

Graag tot 16 mei!
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Huurdersbelangenvereniging De Vaart
Contacten met bewonerscommissies

De Vaart behartigt de belangen van huurders die 

in Helmond een woning van woCom huren. In alle 

wijken, met uitzondering van de Annawijk, zijn 

bewonerscommissies actief, die vertegenwoordigd 

zijn in de huurdersbelangenvereniging. Bewoners-

commissies hebben korte lijnen met woCom-

woonconsulenten, terwijl leden van HBV de 

Vaart rechtstreeks met management en directie 

van woCom overleggen. De eerste ervaringen 

met deze manier van werken zijn zeer positief.  

We zien dat de duidelijke structuur diverse voordelen 

biedt. Met de andere huurdersorganisaties van  

woCom vormen we 'de Verbindende Schakel'. We 

trekken hierin gezamenlijk op. Daarnaast heeft HBV de 

Vaart ook contacten en overleg met huurderorganisaties 

van de andere Helmondse woningcorporaties 

(Woonpartners, Volksbelang, Compaen, Bergopwaarts  

en Woonbedrijf ). Met hen overleggen we over  

Helmondse aangelegenheden (zoals het Sociaal Plan en  

de prestatieafspraken). HBV de Vaart is dus op diverse 

fronten úw vertegenwoordiger. 

Wij zetten ons in voor uw belangen, maar dat kunnen 

we niet alleen! Heeft u onderwerpen die volgens u 

opgepakt moeten worden? Neem dan gerust contact 

op met de bewonerscommissie in uw buurt. Op onze 

website vindt u de nodige contactgegevens.

 www.hbv-devaart.nl

Os Thoes 
feestelijk 
geopend
Foto's: Jos Meusen

Op 8 maart is Os Thoes officieel geopend. Voor 

dit kleinschalige project zijn drie bestaande 

seniorenwoningen van woCom omgevormd 

tot één woonvoorziening, met 8 kamers en een 

gemeenschappelijke huiskamer. In december 

2017 namen de eerste bewoners al hun intrek 

in het gebouw aan de Graafschap Hornelaan in 

Budel. Voor de realisatie van Os Thoes hebben 

Stichting Woonzorg Cranendonck, woCom, 

ZuidZorg en de gemeente Cranendonck hun 

handen ineengeslagen. 

Huurdersorganisaties 
voelen zich thuis bij woCom
Op 12 maart maakte een vertegenwoordiging 

van de huurdersorganisaties een verkennende 

bustocht door het werkgebied van woCom. Deze 

activiteit is onderdeel van een samenwerkings-

traject dat de huurdersorganisaties dit jaar 

doorlopen. Onderweg vertelden de deelnemers  

hun collega’s over de bijzonderheden van 

hun eigen gebied. De huurdersorganisaties leerden 

elkaars regio kennen en kregen beter zicht op wat 

hen bindt en waarin ze verschillen. Onderweg stapten 

ook consulenten Wonen & Buurten, opzichters en 

medewerkers Leefbaarheid in. 

De 3 huurdersorganisaties ondertekenen de samenwerkings-

overeenkomst met woCom. 
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Er samen uitkomen met 
Buurtbemiddeling
Een goed contact met buren lijkt vanzelfsprekend. Maar soms klikt het niet zo goed en ontstaan ergernissen en 

spanningen. In zo’n geval kan buurtbemiddeling u helpen er samen uit te komen. En het contact te herstellen. 

Goed getrainde, deskundige vrijwilligers in het hele land helpen buren om een betere verstandhouding met elkaar 

te krijgen. Met succes! Gratis, zonder dwingende maatregelen én neutraal en onafhankelijk.

Liesbeth Ploeg en Marjolein Linssen, coördinatoren 

Buurtbemiddeling, behandelen de aanvragen voor 

buurtbemiddeling in onder andere Helmond. Dat 

waren er in 2017 ruim 100. Het aantal geslaagde 

buurtbemiddelingstrajecten is ongeveer 60%, net 

zoals gemiddeld in de rest van het land. 

Geluk halen

Als buurtbemiddeling start, gaat een team van 2 

buurtbemiddelaars op huisbezoek bij de meldende 

partij, partij 1. “Mensen kunnen hun verhaal kwijt 

en de bemiddelaars luisteren”, vertelt Liesbeth. 

“Zonder oordeel en met alle aandacht.” Dat doen 

ze ook bij partij 2, die soms van niets weet maar 

vaak wel blij is te horen dat de buren een probleem 

willen oplossen. Buurtbemiddelaars spelen daarbij 

niet voor (rijdende) rechter. Liesbeth: “Die doet 

een bindende uitspraak, terwijl wij mensen samen 

tot een oplossing willen laten komen. Gelijk halen 

is in onze ogen niet automatisch ook geluk halen.”

De angel eruit

De kracht van buurtbemiddeling schuilt in 

de onafhankelijkheid. Marjolein: “We werken 

niet voor de woningcorporatie of de politie. 

Het is vertrouwelijk, zonder dossiervorming 

of terugkoppeling naar de woningcorporatie. 

Dat haalt de angel vaak al uit de bemiddeling.” 

Belangrijk is verder dat de partijen gemotiveerd 

zijn om aan een oplossing te werken. Liesbeth: 

“We dwingen mensen nooit om mee te werken. 

Iemand die er nog niet aan toe is, kan een 

jaar later alsnog contact opnemen.” Gelukkig 

wordt er veel gebruikgemaakt van die open 

deur, want niets doen verandert ook niets. 

 

Zelf het gesprek aangaan

Buurtbemiddeling is vooral geschikt voor 

beginnende en kleine conflicten. “Hoe langer een 

conflict aanhoudt, hoe meer de situatie verhardt”, 

weet Marjolein uit ervaring. “Dan willen mensen 

niets meer voor elkaar doen.” Het eerste advies is 

om eerst zelf, op een rustig moment, het gesprek 

aan te gaan met de buren. Als dat niet lukt, kunt u 

Buurtbemiddeling bellen en de situatie bespreken. 

De coördinatoren denken graag mee. Soms leidt 

alleen een eerste telefoontje al tot een oplossing. 

Dat is natuurlijk het allermooist. 

Buurtbemiddeling is er ook in uw gemeente

In Helmond kunt u voor buurtbemiddeling terecht 

bij de LEVgroep, in Deurne, Asten en Someren bij 

Buurtbemiddeling DAS. In Laarbeek bij Vierbinden 

en in Cranendonck bij Lumens en Cordaad Welzijn. 

Later dit jaar start Lumens ook een project in 

Heeze-Leende.  Ziet u in zichzelf wel een geschikte 

buurtbemiddelaar? Dan bent u natuurlijk ook van 

harte uitgenodigd om contact op te nemen.

 www.wocom.nl/buurtbemiddeling

Braakliggend terrein wordt buurttuin 
Een braakliggend terrein naast Ambachtscentrum  

’t Patronaat in Helmond West krijgt een nieuwe invulling. 

De Stichting Vrienden Stadstuin Helmond, die al jaren 

actief is in de Stadstuin op Suytkade, mag het terrein 

omtoveren tot een moestuin. WoCom, de LEVgroep en de 

stichting tekenden hiervoor een bruikleenovereenkomst. 

“We richten hier een stadstuin in waar we samen met 

wijkbewoners groente gaan kweken voor bewoners die 

het wat moeilijker hebben”, aldus stichtingsvoorzitter 

Jack Kloft. “Voor een klein bedrag kunnen zij straks een 

groentepakket ophalen. WoCom stelt de grond kosteloos 

ter beschikking, de LEVgroep ondersteunt de vrijwilligers.

 www.stadstuinhelmond.nl/stichtingvrienden

Paulusproject:  
2 nieuwe woonzorg- 
voorzieningen in 
Someren
Tekst: Karin Verheijen

WoCom, Kempenhaeghe, ORO en de gemeente 

Someren werken samen aan de bouw van twee 

woonzorgvoorzieningen en sociale huurwoningen op de 

locaties van de voormalige Paulusschool en de Pauluskerk. 

Op 1 februari vond een drukbezochte infomarkt plaats 

waar de betrokken organisaties hun plannen verder 

toelichtten. Zowel voor de toekomstige bewoners als voor 

de buurtbewoners een spannende avond.

De buurtbewoners waren nieuwsgierig naar de 

bouwplannen, met name naar het aanzicht en de 

doelgroep. Ze luisterden dan ook aandachtig naar de 

presentatie. Vervolgens konden zij langs de informatie-

stands lopen voor gedetailleerde informatie. De 

bouwtekeningen en plattegronden gaven een duidelijk 

beeld van de bouwplannen.

Toekomstige bewoners

Ook de toekomstige bewoners van ORO en 

Kempenhaeghe waren trots aanwezig en 

beantwoordden graag de vragen van alle 

geïnteresseerden. Ze hebben enorm veel zin in de 

aanstaande verhuizing en kijken ernaar uit de bouw 

helemaal te volgen. Vooral de grotere woonruimte, 

een gezamenlijke ruimte en een kortere afstand naar 

het centrum zijn voor hen grote pluspunten. Met een 

knipoog noemden ze ook een groot nadeel: als de 

loopafstand naar de winkels dichterbij is, dan gaan 

ze ook hoogstwaarschijnlijk meer geld uitgeven in 

de winkels. Al met al overheersen toch duidelijk de 

positieve punten. De toekomstige bewoners zijn al 

druk bezig met de voorbereidingen, de inrichting en de 

kleuren hebben ze zelf al helemaal in beeld.

Liesbeth Ploeg en Marjolein Linssen,  Coördinatoren 

Buurtbemiddeling Helmond en Eindhoven.
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In 2018-2019 krijgen de woningen in de 

Tournooistraat, Gravenstraat en Ridderstraat 

een behoorlijk grote opknapbeurt. Zoiets heeft 

wat voeten in aarde. Yolanda Thijssen-Sleurink, 

een van de bewoners, deelt in deze column haar 

ervaringen.

Yolanda maakt het mee  
in de Ridderstraat

Na het feestgedruis van Carnaval mocht voor 

velen het voorjaar wel komen, maar moeder 

natuur had nog iets leuks in het verschiet: 

een lange periode met flinke nachtvorst en - 

toch nog - schaatsen op natuurijs. Nu ook het 

paasfeest achter de rug is, mag het voorjaar 

wel echt losbarsten. Een mooi moment voor 

een grote voorjaarsschoonmaak. Lekker 

opruimen en alle ongebruikte spullen 

weggooien, weggeven of verkopen. Om straks 

opgeruimd de grote verbouwing in te gaan.

Heeft u meegekregen dat er een 

buurtpreventieteam in de wijk actief is (zie 

hiernaast) om onze geweldige buurt nog 

leefbaarder en veiliger te maken? We hebben 

een prachtwijk. Waar het goed vertoeven is. 

Uiteraard moet ook iedereen zich er veilig 

voelen. En er met plezier kunnen wonen. Daar 

wil het buurtpreventieteam een steentje aan 

bijdragen. Wist u dat u daar op een simpele 

manier zelf ook iets aan kunt bijdragen?  

Heeft u een buitenlamp, doe die dan gerust 

aan. Zo maken we het met elkaar wat lastiger 

voor inbrekers. Die staan niet graag in het licht. 

Bent u een hondenbezitter? Dan kunt u ook 

helpen ergernis nummer 1 te verminderen. 

Heel simpel: neem zakjes mee om de 

poep op te ruimen. Als u bij controle geen 

opruimmiddel kunt laten zien, krijgt u een 

boete. Dat zou zonde zijn, toch? De zakjes kunt 

u gratis pakken aan de zijkant van de (groene) 

Depodogs. Niemand wil door de poep lopen, 

u toch ook niet? Zullen we er met zijn allen wat 

meer aandacht aan besteden? Succes. 

Ik wens u een mooi voorjaar toe.

Carpe Diem

Yolanda Thijssen-Sleurink

Column

Update Annawijk
Samen bouwen aan de toekomst van de Annawijk: daar 

draait het de komende jaren om in deze Helmondse 

wijk. WoCom wil de Annawijk samen met bewoners 

en gemeente impulsen geven op gebied van de 

leefbaarheid, energiebesparing en betaalbaar wonen. 

Renoveren en slopen

WoCom neemt de komende jaren sociale huurwoningen 

in de Annawijk onder handen. Een klein deel van 

de woningen wordt gesloopt. De huurders van de 

Postelstraat 22 t/m 32 zijn hierover vorig jaar al ingelicht. 

Ook de 18 maisonnettewoningen tegenover deze 

woningen (Hoogeindsestraat 6 t/m 22 en Postelstraat 

13 t/m 29) worden gesloopt. We hebben de huurders 

van deze woningen thuis bezocht. De huurders 

zijn als woningzoekende ingeschreven met een 

voorrangsregeling wegens herstructurering. Hiermee 

begint hun avontuur om een nieuw ‘thuis’ te vinden. 

Vanzelfsprekend krijgen ze daarbij ondersteuning en 

begeleiding van een vaste contactpersoon bij woCom.

Stand sloop 18 maisonettewoningen Annawijk  

Buurtpreventie 
Westwijzer van 
start
In ‘oud’ Helmond West start een buurtpreventie-

project met de mooie naam ‘Westwijzer’. Bewoners 

van de Itterestraat, Cortenbachstraat, Arbergstraat, 

Hornestraat en een deel van de 3e Haagstraat tot 

aan de Arbergstraat gaan hiermee aan de slag. 

Zij krijgen ondersteuning van de LEVgroep. Het is 

het eerste buurtpreventieproject in dit deel van 

Helmond West. 

De bedoeling van het project is om bewoners te 

verbinden met elkaar, maar ook met professionals 

in de wijk. Er samen voor zorgen dat het fijn wonen 

is en blijft in de buurt. Het buurtpreventieteam 

bundelt signalen en kijkt waar kansen liggen of waar 

buurtbewoners last van hebben. Per straat is er 1 

contactpersoon die signalen terugkoppelt naar het 

bestuur van het buurtpreventieteam. Korte lijntjes 

tussen het team en bijvoorbeeld de LEVgroep, de 

gemeente, de Wijkraad, politie en woCom helpen 

om snel actie te ondernemen als dat nodig is.

‘Gelukkig Buurjaar’ voor 
Buurtpreventie Annasuyt
Op 14 januari startte voor Buurtpreventie Annasuyt een 

‘Gelukkig Buurjaar’. Tijdens een informele bijeenkomst 

konden bewoners uit de Annawijk, Spoorstraat/Overspoor 

en Suytkade met elkaar en met het buurtpreventieteam 

kennismaken in Buurthuis Sint Anna. 

Buurtpreventie Annasuyt wil de leefbaarheid en 

veiligheid in de Annawijk versterken. Samen met alle 

buurtbewoners. Dit werkt het beste als buurtbewoners 

elkaar goed kennen. 

Daarom waren er 

heerlijke wraps, soep 

en natuurlijk een 

drankje tijdens de 

‘Gelukkig Buurjaar' 

bijeenkomst. Want 

eten brengt mensen altijd dichter tot elkaar, weet 

Buurtpreventie Annasuyt. Het is niet alleen het delen 

van eten en drinken, maar ook het delen van lief en 

leed en wat mensen meer met elkaar verbindt.

Meer informatie

Buurtpreventie Annasuyt is een initiatief van, voor 

en door buurtbewoners. Samen willen zij werken 

aan een omgeving waarin het fijn wonen is en waar 

bewoners oog hebben voor elkaar en de problemen in 

hun buurt. Blijf op de hoogte via de Facebookpagina 

‘buurtpreventieannasuyt’ of kijk voor meer informatie 

op de website. 

 www.annasuyt.nl

    Nog woning nodig 

    Opzegging loopt

    Aanbiedingsproces

     Woning leeg/Interveste

5

2
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'Het fi jnste huis'

Groeten oet Buul 
van Diel en Lieske
Tekst: Frans Verhoeven

Foto’s: Harrie Damen en Diel Feijen

In de Leeuwebek in Budel staat een tiental seniorenwoningen. Op een echtpaar na wonen hier alleen 

alleenstaande dames. Een van hen is Diel Feijen. Zij woont hier al sinds eind 2004. In het fi jnste huis 

dat er bestaat, zegt ze zelf. En niet helemaal alleen, maar samen met haar hondje Lieske. Als 63 jaar 

jonge vrouw vindt ze het heel gezellig tussen wat zij ‘de oudjes’ noemt. 

In de Leeuwebek is Diel gewoon Diel, maar u kent 

haar misschien als Junt. Junt is al meer dan 40 jaar 

een graag geziene gast in de ton en bij Budelse 

evenementen. En al bijna 20 jaar kunt u maandelijks 

in De Grenskoerier lezen over het wel en wee van 

Junt en ozze Sjang, en over hun ‘bejaarde’ maar 

scherpe blik op tegenwoordige tijd van de politiek in 

Cranendonck. 

Scherpe blik

Die scherpe blik, die laat Diel ook zien als het haar 

woning en woonomgeving aangaat. Toen de 

woningen in 2013-2014 nieuwe daken kregen, dacht 

ze oplossingsgericht mee met woCom om problemen 

op te lossen. Ook heeft Diel er in samenwerking 

met de gemeente voor gezorgd dat de buurt een 

stuk rolstoel- en rollatorvriendelijker is geworden. 

Als er nieuwe bewoners komen, zorgt zij ervoor dat 

wildgroei in de tuin aangepakt wordt, zodat nieuwe 

bewoners en de buurt niet langer overlast ervaren. 

Handen uit de mouwen

Voor haar buurtbewoners steekt Diel vaak de handen 

uit de mouwen. Ze helpt bijvoorbeeld de containers 

en plastic zakken buiten te zetten, ze meldt 

problemen bij instanties als dat nodig is. En Diel was 

de initiatiefnemer voor ‘het Leeuwebeksysteem’, 

een systeem waarin van alle bewoners de 

contactgegevens staan en welke contactpersonen in 

geval van nood een reservesleutel hebben. Eens in de 

4 of 5 weken - of zo vaak als nodig is bij bijzondere 

omstandigheden - verspreidt ze ‘Nieuws uit de buurt’, 

een nieuwsblaadje. En dan beheert Diel ook nog het 

lief-en-leedpotje voor de buurt, om af eens toe eens 

een bloemetje te kopen voor een buur die wel een 

steuntje in de rug kan gebruiken. Het mag duidelijk 

zijn dat de onderlinge contacten in de buurt goed

zijn. De jaarlijkse barbecue is altijd erg gezellig en ook 

nu kijkt iedereen er weer naar uit.

Wederzijds respect

Medewerkers van woCom zijn erg positief over de 

inzet van Diel en hun contact met haar. Op haar 

beurt prijst zij de betrokkenheid en snelle reactie 

van woCom. Bijvoorbeeld toen tijdens de renovatie 

meteen haar woning aangepast kon worden. Ze 

voelt zich geen nummer, maar gehoord en serieus 

genomen. Dat geeft haar een vertrouwd gevoel. 

Met de nieuwe zonnepanelen die sinds februari op 

7 daken in de Leeuwebek prijken, is Diel dolgelukkig.

Als er ook warmtepompen komen, is Diel de eerste 

die zich aanmeldt.

Mijn (t)huis en ik
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Op zaterdag 22 september viert Nederland 

weer Burendag. Bijdrage 

nodig voor uw activiteit? 

Meld uw activiteit aan op 

www.burendag.nl

Op zoek naar een andere woning?
Nederlanders verhuizen gemiddeld 7 keer in hun leven, dus gemiddeld eens in de 10 jaar. Jongeren verhuizen daarbij vaker dan ouderen, maar zowel jongeren als 

ouderen kunnen er een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld bij samenwonen, gezinsuitbreiding of juist kinderen die uitvliegen.

Inschrijven kan altijd

Misschien is een verhuizing voor u nog niet aan de 

orde. Toch kan het geen kwaad om ingeschreven 

te staan als woningzoekende. Dat kan kosteloos via 

www.wooniezie.nl. U bouwt dan inschrijfduur op en 

dat kan uw kans vergroten om een woning te vinden 

die aansluit bij uw wensen. 

Vrijkomende woningen staan op wooniezie.nl

Onze vrijkomende woningen staan niet op onze 

eigen website, maar op www.wooniezie.nl. Die 

website delen we met woningcorporaties in de regio 

Eindhoven-Helmond. Zo heeft u op één website het 

complete aanbod van beschikbare huurwoningen, 

koopwoningen van woningcorporaties, garages, 

bedrijfsruimtes en nieuwbouwprojecten in de regio én 

heeft u meer keuze.

 www.wooniezie.nl

Bescherming 
van uw 
persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de 

bescherming van uw persoonsgegevens. Dit geldt 

binnen de EU voor alle partijen en organisaties 

die over persoonsgegevens beschikken. Dus ook 

voor woCom. Wij gaan hier serieus mee om, want 

wij willen de veiligheid van uw persoonsgegevens 

waarborgen. 

De nieuwe privacywetgeving, de zogenoemde 

Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG), schrijft voor dat organisaties nog duidelijker 

moeten maken waarom ze persoonsgegevens 

verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en hoe 

lang ze de gegevens bewaren. U krijgt daardoor 

meer duidelijkheid over uw persoonsgegevens 

en over wat daarmee gebeurt. 

Aangescherpte beveiliging

Op dit moment stellen we een privacyreglement 

op dat voldoet aan de nieuwe wetgeving. 

Daarnaast trainen we ons personeel, zodat 

iedereen binnen woCom weet welke gegevens 

we vast mogen leggen en hoe we uw privacy en 

persoonsgegevens beschermen. 

Kortom, we nemen de beveiliging van onze 

automatiseringssystemen hoog op en scherpen 

de beveiliging indien nodig aan. Uw en onze 

gegevens zijn en blijven in veilige handen. 

Huuraanpassing
Eind april ontvangt u een brief over de huuraanpassing 

2018. WoCom past dit jaar een gematigde huur-

aanpassing toe. De huur van de sociale huurwoningen 

en garages wordt per 1 juli 2018 met 1,4 % verhoogd. 

Bij de overige woningen en garages stijgt de huur 

met 2,4 %. Dit percentage is gelijk aan de inflatie en 

aanzienlijk lager dan de toegestane huurverhoging. 

Bent u het niet eens met uw huuraanpassing, dan kunt u 

vóór 1 juli 2018 schriftelijk bezwaar indienen bij woCom.  

Op www.huurcommisie.nl vindt u meer informatie.

Moet ik zelf iets doen om de nieuwe huurprijs te 

betalen?

• Betaalt u via automatische incasso of acceptgiro, 

dan hoeft u niets te doen. Wij passen het bedrag 

aan.

• Betaalt u met een periodieke overboeking, pas dan 

zelf het bedrag aan bij uw bank.

• Betaalt iemand anders uw huur, bijvoorbeeld 

SoZaWe of de gemeentelijke kredietbank? Geef 

dan uw nieuwe huurbedrag door aan degene die 

de huur voor u betaalt.

Zet een herinnering in uw agenda op 15 juni, zodat u 

op tijd het te betalen bedrag aangepast heeft.

Krijgt u huurtoeslag?

Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de 

Belastingdienst Toeslagen. U kunt uiteraard altijd 

inloggen op mijntoeslagen.nl om uw gegevens te 

controleren. Kijk ook uw geschat jaarinkomen na.  

Zo voorkomt u nare terugbetalingen. 

Manifest 
‘Toekomstvast 
wonen’

In maart heeft woCom het manifest 

‘ToekomstVast Wonen’ aangeboden aan uw 

gemeente. In dit manifest geven wij, samen met 

de andere corporaties in de MRE-regio, aan wat 

wij als corporaties de komende jaren moeten en 

willen realiseren en welk beroep we daarvoor 

doen op met name de gemeenten. We willen de 

gemeenten hiermee niet alleen tot meer actie, 

maar ook tot meer samenwerking uitnodigen. 

 www.wocom.nl

Gemert-Bakel
Laarbeek

Helmond

Deurne

Asten

Someren

Geldrop-Mierlo

Nuenen c.a.

Son en
BreugelBest

Eindhoven

Valkens-
waard Cranendonk

Heeze-Leende

Waalre

Bergeijk

Eersel
Bladel

Reusel-
De Mierden

Oirschot

Veldhoven

Maart 2018

Gaat u verhuizen?  
Laat het ons meteen weten!
U kunt de huur eerder dan één maand voor uw 

verhuizing opzeggen. Bijvoorbeeld zodra u weet 

wanneer u in uw nieuwe woning kunt. Eerder 

opzeggen is slim, want zo beperkt u dubbele 

huurlasten. Het geeft ons meer tijd om een nieuwe 

huurder te vinden en daardoor is de kans groter 

dat u spullen ter overname aan kunt bieden aan 

de nieuwe huurder. En het geeft u meer tijd om 

de woning in orde te maken voor de oplevering.  

www.wocom.nl/ikbenhuurder/huuropzeggen

Zelf wijzigingen doorgeven 
Geef minimaal 14 dagen voor uw laatste huurdag uw 

verhuizing door aan uw leveranciers van water, gas en 

elektra (voor zover van toepassing). Het afmelden kan  

 

 

pas na de eindinspectie. Op de dag dat u de sleutels 

inlevert, neemt u samen met de verhuurmakelaar de 

meterstanden op. Geef uw adreswijziging ook door 

bij de gemeente en andere instanties. En denk aan 

de wijzigingen voor eventuele toeslagen (huur- en 

zorgtoeslag).

Voorkom onnodige kosten:  
Zorg voor een lege kliko
Tijdens de eindinspectie loopt de verhuurmakelaar 

samen met u nogmaals door de woning. Hij of zij 

controleert of u de woning achterlaat volgens de 

afspraken. Vergeet niet de kliko’s leeg achter te laten. 

Als woCom de kliko’s nog moet legen, brengen wij 

daar €30 per kliko voor in rekening. 
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WoCom 
bouwt 
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw. Wij zetten 

ons in om betaalbare woningen te realiseren. Op dit 

moment zijn wij onder andere bezig met onderstaande 

projecten. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan eens op 

www.wocom.nl.

Helmond
Blok 25, Brandevoort

De bouw van Blok 25 voorloopt ondanks de kou van 

de winter heel voorspoedig. De huurwoningen hebben 

al een kap en de ruwbouw van de overige blokken 

vordert. Tijd om uit te kijken naar de viering van het 

hoogste punt in juni.

Laarbeek
Baverdestraat, Lieshout

De Baverdestraat in Lieshout wordt vernieuwd. Hoe, 

wat en wanneer leest u op www.baverdestraat.nl

D'n Hoge Suute, Mariahout

Ten oosten van het centrum van Mariahout ligt de 

nieuwe woonwijk D’n Hoge Suute; een plek waar 

verschillende woonwensen en mensen samenkomen. 

Na de zomer bouwt woCom hier 8 sociale 

huurwoningen.

Bijzonder Blok 25
Bij WoCom voelen we ons ons ook verantwoordelijk voor een goede huisvesting van bijzondere doelgroepen. 

In Brandevoort werken we daarom samen met De Zorgboog, ORO en Ouderinitiatief Stichting SamenGaan 

aan Blok 25. Dit is een woongebouw met 60 wooneenheden voor mensen met een zorgbehoefte en reguliere 

woningzoekenden. In de vorige editie las u hoe Mark Hendrikx uitkijkt naar zijn verhuizing. Deze keer leest u over 

het enthousiasme van Simone Groenen (24) en Joya Bekkers (27). 

Simone en Joya 
bereiden zich voor op 
hun nieuwe thuis
Tekst en foto’s: Karin Verheijen

Simone en Joya kijken uit naar de oplevering van hun 

nieuwe appartementen in Blok 25 in Brandevoort. Ze 

zijn dan ook al druk met de voorbereidingen. Welke 

kleuren, welke meubels en hoe hun nieuwe (t)huis in te 

richten? Ze mogen het helemaal zelf bepalen. Samen 

met 15 anderen nemen zij via Stichting SamenGaan 

deel aan dit nieuwbouwproject. 

Stichting SamenGaan

Stichting SamenGaan is een initiatief van ouders met 

kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum 

(ASS). De stichting heeft als doelstelling voor hun 

jongvolwassen kinderen zelfstandig wonen te 

realiseren, met daarbij de voor hen noodzakelijke, 

persoonlijke begeleiding. Ze krijgen onder andere 

ondersteuning bij de huishoudelijke taken, zoals 

opruimen, schoonmaken en koken.

Foto’s van ieder bezoek

Joya volgt de vorderingen van de nieuwbouw 

dagelijks. Van ieder bezoek maakt ze foto's zodat 

ze de vorderingen later kan terugzien in een mooi 

fotoboek. Fotograferen is een hobby van haar. 

Ze heeft al mooie opdrachten gehad, zoals een 

bruiloftsreportage. Maar haar voorkeur gaat uit 

naar natuurfoto's. Uren trekt ze de natuur in om de 

mooiste plaatjes te schieten. Verder werkt Joya bij 

Grand Café Stout Eten en Drinken in Aarle-Rixtel als 

ondersteuning in de keuken en kijkt ze in haar vrije 

tijd graag naar Netflix. 

Ideeën opdoen

Simone werkt bij Stichting Boekenwerk, waar ze 

tweedehands boeken opknappen en opnieuw 

verkopen. Buiten haar werk is ze graag bij haar 

vriend Albert. Op zaterdag is Simone bij de Scouting 

te vinden als leiding van de Welpen. Netflix kijken, 

een goed boek lezen en met de hond wandelen 

zijn ook favoriete bezigheden van haar. Verder gaat 

ze graag naar grote woonwinkels om daar ideeën 

op te doen. Samen met haar tante, werkzaam als 

binnenhuisarchitecte, gebruikt ze deze ideeën voor 

de inrichting van haar nieuwe appartement. 

Eind 2018 verwachten Simone en Joya de sleutel te 

ontvangen. Dan kunnen ze eindelijk aan de slag in 

hun eigen appartement om er een gezellig thuis van 

maken.

Aannemersbedrijf Hoebergen beste prestatie ‘first time fix’
Als u een reparatieverzoek indient, wilt u natuurlijk dat uw 

probleem zo snel mogelijk verholpen is. Liefst in 1 keer. Dat 

snappen we. Daarom stimuleren we de 4 huisaannemers 

die voor ons reparaties uitvoeren om snel een afspraak te 

plannen en de reparatie bij het eerste bezoek volledig af te 

handelen. First time fix, zo noemen we dat.

In 2017 heeft KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporatie  

Huursector) voor ons onderzocht in hoeveel gevallen de 

aannemers first time fix behaalden en welke waardering 

onze huurders de aannemer gaven. Aannemersbedrijf 

Hoebergen kwam als beste uit de bus met een first 

time fix score van 73 % en het ‘rapportcijfer’ 8,3 voor het 

resultaat van de reparaties. We hebben de medewerkers 

van Hoebergen beloond met een overheerlijke taart.

Verbetering bij alle aannemers

Bij alle 4 de aannemers zien we een redelijke verbetering 

sinds we extra aandacht besteden aan first time fix. 

Aannemersbedrijf Mas Claassen scoorde maar net iets 

lager dan Hoebergen. Helaas is het niet in alle gevallen 

mogelijk om een probleem direct te verhelpen. Soms 

moet er bijvoorbeeld eerst een onderdeel besteld 

worden. In zulke gevallen geven de monteurs duidelijk 

aan wat de vervolgstappen zijn en wanneer die 

uitgevoerd worden.

Joya Bekkers en Simone Groenen
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Hulp bij
buitensluiting
Het gebeurt ons allemaal weleens. U staat buiten, 

de sleutels liggen binnen. U bent ze kwijt. Wat nu? 

Zelf contact opnemen met slotenspecialist 

Bij buitensluiting of een afgebroken huissleutel 

moet u uw deur open laten maken of de cilinders 

van uw sloten laten vervangen. U schakelt hiervoor 

zelf de hulp in van een slotenmaker. U hoeft 

hiervoor geen contact op te nemen met woCom. 

Kosten 

De kosten voor het openen van de deur en/of 

vervangen van sloten zijn voor uw eigen rekening. 

Deze betaalt u rechtstreeks aan de slotenmaker. 

Vraag bij het maken van een afspraak alvast naar  

de kosten om verrassingen te voorkomen. 

Welke slotenmaker is betrouwbaar? 

Weet u geen betrouwbare slotenmaker in uw 

omgeving? Dan kunt u bijvoorbeeld contact 

opnemen met een van onze betrouwbare 

werkrelaties. Woont u in Asten, Helmond, 

Laarbeek of Someren, neem dan contact op met  

Van der Aa: (0492) 54 00 42. Woont u in 

Cranendonck of Heeze-Leende, neem dan contact 

op met DRS Slotenmaker Budel: (0495) 23 00 15. 

Zorg voor een reservesleutel

WoCom heeft geen reservesleutel van de woningen. 

Het is daarom altijd verstandig een reservesleutel 

achter te laten bij iemand in de buurt 

die u vertrouwt.

Tip van de opzichter

Brand? Liever voorkomen dan blussen
Wist u dat de brandweer zo’n 6.000 keer per jaar uitrukt 

voor een woningbrand? Rond de 35 mensen per jaar 

overleven de vuurzee niet. U moet er toch niet aan 

denken! Nou, misschien juist wel. Want met eenvoudige 

maatregelen sluit u al behoorlijk wat risico’s uit. Ontstaat 

er toch brand, dan is het wel fijn als de rookmelders in 

huis u waarschuwen en als u weet hoe u zichzelf en uw 

huisgenoten in veiligheid brengt.

Veel branden ontstaan door onvoorzichtig 

menselijk handelen. Een wasdrogerfilter die niet 

schoongemaakt wordt, een oude televisie op stand-

by, een sigarettenpeuk op de bank, een laptop op 

bed, onvoorzichtigheid tijdens het koken: het kan 

allemaal resulteren in brand. En helaas kan een klein 

brandje binnen enkele minuten uitgroeien tot een 

levensgevaarlijke brand.

Hoe kunt u brand voorkomen?

• Veel branden ontstaan door koken en roken. Door 

niet binnen te roken - zeker niet in bed - sluit u 

risico’s uit. Laat een asbak een nachtje staan voordat 

u hem leegt. Vlam in de pan? Zet dan onmiddellijk 

de warmtebron en de afzuigkap uit. Doof vlam in de 

pan met een passende deksel (nooit met water) en ga 

vooral niet rennen met een brandende pan! 

• Vervuilde wasdroger- en afzuigkapfilters zijn 

belangrijke brandveroorzakers. Reinig het filter van 

uw wasdroger daarom na elk gebruik en maak het 

filter van de afzuigkap regelmatig schoon. Maak ook 

apparaten als de broodrooster, de frituurpan en de 

stofzuiger regelmatig schoon.  

• Zorg voor voldoende afstand tussen lampen en 

brandbaar materiaal, zoals gordijnen en meubels. Blijf 

altijd in de buurt bij brandende kaarsen, en houd ze 

uit de buurt van kleine kinderen of brandbare spullen. 

• Elektriciteitsdraden kunnen overbelast raken door 

verkeerd gebruik en zo zorgen voor brand. Rol een 

kabelhaspel bij gebruik altijd helemaal af (ook bij de 

stofzuiger) en zet geen stoel, kast of meubel op een 

snoer. En koppel niet meerdere stekkerdozen aan 

elkaar.

• Zet al uw apparaten echt uit (niet alleen op stand-

by) als u het huis verlaat of gaat slapen. Laad uw 

smartphone, tablet of laptop alleen op als u er zelf bij 

bent (dus niet als u slaapt) en trek de stekker eruit als 

ze vol zijn.

• Doe de voordeur ’s nachts op slot, maar zorg er wel 

voor dat de sleutel op een vaste plaats in de buurt van 

de deur ligt of hangt. U wilt bij brand wel snel naar 

buiten kunnen.

Rookmelders en de vluchtroute

Goed werkende rookmelders die op de juiste plaats 

hangen redden echt levens. ’s Nachts merken mensen 

de brand namelijk vaak niet of pas te laat op. Plaats op 

iedere verdieping minstens één rookmelder, zo hoog 

mogelijk in de ruimte waar de vluchtroute vanuit de 

verste (slaap)kamer langs gaat. Als de rookmelder 

afgaat, heeft u ongeveer 3 minuten om uw huis te 

verlaten. Over die vluchtroute: zorg dat iedereen die in 

huis woont die route kent en spreek een plaats buiten 

het huis af waar iedereen zich bij brand verzamelt. 

Oefen ook af en toe. Samen, met een blinddoek om.

Wat als er toch brand is?

Een klein brandje kunt u zelf blussen met bijvoorbeeld 

een blusdeken. Is de brand groter of is er veel rook, 

waarschuw dan uw huisgenoten, verlaat de ruimte en 

sluit de deur. Verlaat het huis via de meest veilige route 

(neem nooit de lift) en blijf laag bij de grond. Bel buiten 

112 en waarschuw buren. Zodra de brandweer komt, 

kunt u aangeven waar de brand is, wat er brand en of er 

nog mensen of dieren in de woning zijn.

 www.wocom.nl/brandveiligheid

C or

Cor van Rijsingen 
40 jaar in dienst!
In februari 1978 startte Cor van Rijsingen als 

23-jarige jongeman als loodgieter/cv-monteur 

bij Woningstichting Beek en Donk. Inmiddels, 

40 jaar en twee fusies later, werkt hij nog steeds 

voor dezelfde woningcorporatie, hij is nooit 

meer uit de gemeente Laarbeek weggegaan. Cor 

heeft de wereld om zich heen zien veranderen 

in 40 jaar. Hij paste zich aan en bleef woCom en 

vooral de huurders in Laarbeek trouw. 

Cor, namens alle medewerkers van woCom, 

gefeliciteerd met je jubileum en bedankt voor 

je betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor 

ons en onze huurders!

Brand? Bel buiten 112 en 
waarschuw buren.

Foto: Bert Jansen



12 Bij Buurten thuisBij Buurten thuis

Colofon
Bij Buurten is een uitgave van woCom. Deze uitgave 

verschijnt 3 keer per jaar en wordt gemaakt door 

medewerkers en huurders.

Hoofdredactie

woCom

Buurtredactie

Karin Verheijen, Frans Verhoeven, Toosje Dekkers,  

Jan Peeters en Harrie Damen.

Ontwikkeling en productie

Itch Creative Studio, Helmond

Reacties

Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën voor 

Bij Buurten? Wilt u meewerken als redacteur of 

fotograaf? Neem dan contact op met het team 

Communicatie via communicatie@wocom.nl of 

(0493) 49 76 66.

© Copyright april 2018, woCom

WoCom doet er alles aan om de juiste informatie te verstrekken, maar is 

niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit blad. Ook kunnen 

geen rechten worden ontleend aan informatie in dit blad. Gebruik 

of vermenigvuldiging van teksten en foto’s uit deze uitgave zonder 

toestemming is niet toegestaan. 

Openingstijden woCom
WoCom is actief in de gemeenten Asten, 

Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, 

Laarbeek en Someren. 

Ons kantoor aan de Witvrouwenbergweg 2 in 

Someren is op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 

12.30  uur geopend. ‘s Middags werken we op 

afspraak. 

De inloopmogelijkheden van onze spreek-

ruimtes in Lieshout en Helmond staan op 

www.wocom.nl

 

Telefonisch zijn we bereikbaar van 8.30 tot 

17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur op 

(0493) 49 76 66. Per e-mail: info@wocom.nl

www.wocom.nl

Houd ongedierte buiten de deur 
Tijdens warm weer krijgen wij veel vragen over het bestrijden van ongedierte. Wat kunt u 

doen om ongedierte te voorkomen? En welke oplossingen zijn er als er toch ongedierte en 

plagen in huis zijn beland? Kijk voor tips op www.wocom.nl/ongediertebestrijding

De achterkant van... 
Annie en Nellie uit Asten
Tekst en foto’s: Toosje Dekkers

Op de Deken van Pelthof in Asten woont Annie van 

Oosterhout (74) heel gezellig naast haar zus Nellie van 

Oosterhout-Manders (81). Ze zijn allebei geboren en 

getogen in Asten, maar Annie verhuisde in 1996 naar 

Helmond. Daar woonde ze 55 jaar, tot ze op aanraden 

van haar familie weer in haar geboorteplaats kwam  

wonen. Ze stond gelukkig, ook op aanraden van de 

familie, al ruim 10 jaar ingeschreven als woningzoekende 

bij woCom. Nu woont Annie alweer een jaar in de Deken 

van Pelthof. 

Vanuit haar stoel bij het raam ziet Annie het 

verzorgingshuis De Lisse, een supermooi gebouw. Ze 

gaat daar weleens koffiedrinken en een praatje maken. 

Haar hondje Floortje geeft haar ook veel gezelligheid, 3 

keer per dag laat ze haar uit en deze beweging is goed 

voor allebei. Daarnaast borduurt Annie graag kaarten, 

zeer fijntjes en een lust om naar te kijken! Hetzelfde 

geldt voor de kast die vol staat met een verzameling 

engeltjes en voor de prachtige bloemstukken die zij 

zelf schikt. Zelfs de pop die in de hoek staat heeft Annie 

zelf gemaakt. Ze weet zich dus heel goed bezig te 

houden en gaat nooit op vakantie, daar heeft ze geen 

tijd voor. Op haar mooie balkon geniet ze van alles wat 

voorbijkomt. En ze heeft een mooi uitzicht over de hele 

straat. Ze is heel tevreden met haar bovenwoning en de 

omgeving.

In december 2017 werd zus Nellie Annies nieuwe 

buurvrouw. Nellie woonde sinds 1968 met haar man in 

een eigen tweekapper, die na het overlijden van haar 

man te groot was voor haar alleen. Ze stond al 9 jaar 

ingeschreven als woningzoekende en heel toevallig 

kreeg ze de bovenwoning naast haar zus toegewezen. 

Een mooie woning waar al een nieuwe badkamer en 

keuken geplaatst waren. De woninginrichting deed 

haar broer die een mooie zaak heeft. Vanaf de eerste 

dag was Nellie meteen superblij met haar nieuwe 

bovenwoning. Geen grote tuin meer, maar een balkon 

om daar gezellig koffie te drinken met iedereen. En 

een kaartje te leggen, want dat doet ze graag met 

bekenden. 


